
2017-06-01 15:00 val.                                                                                                                              

Gretutinių teisių asociacijos GRETA                                                                                      

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

 Jogailos g. 4, Vilnius.                                          

Darbotvarkė: 

I. Dalyvių registracija. 15.00 

II. Visuotinio narių susirinkimo pradžia 15.05 

III. Išrenkamas posėdžio pirmininkas: Raigardas Tautkus. 

IV. Išrenkamas posėdžio sekretorė: Loreta Jurgaitienė. 

V. Balsuojama dėl darbotvarkės. 

VI. Posėdžio pirmininkas pristato Darbotvarkės klausimus jų eilės tvarka 

- Pristatoma direktorės veiklos ataskaita. Jos tvirtinimas. 

- Finansinė ataskaita. Jos tvirtinimas.  

- Kiti klausimai. Skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimas, leidimų 

administruoti turtines teises davimo panaikinimo ar pakeitimo tvarkos 

patvirtinimas; informacijos pateikimo tvarkos patvirtinimas, Priežiūros 

organo skyrimas bei įgaliojimų tvirtinimas, metinės individualių interesų 

deklaracijos pateikimo tvarkos tvirtinimas). 

- Prezidento kalba. 

 

 

 

                                                                PROTOKOLAS 

 

Gretutinių teisių asociacijos GRETA (toliau – GRETA) Visuotinis narių susirinkimas 

(toliau – VNS) prasidėjo išrenkant susirinkimo pirmininką ir sekretorę. Susirinkimo 

sekretore vienbalsiai patvirtinta GRETA narė Loreta Jurgaitienė susirinkimo 

pirmininku patvirtintas, taip pat vienbalsiai, GRETA narys Raigardas Tautkus 

Susirinkimo pranešėja išrinkta Vaiva Stabingė, kuri patvirtinta vienbalsiu balsavimu. 

Už Susirinkimo Darbotvarkę taip pat balsuota vienbalsiai ją patvirtinant. 

 

 

1. Pristatoma direktorės ir GRETA veiklos ataskaitos, kurios vienbalsiai 

patvirtintos.  

 

2. Pristatoma finansinė veiklos ataskaita, ji detaliai pateikiama VNS dalyviams. 

Dėl ataskaitos tvirtinimo vyksta balsavimas ir ji vienbalsiai patvirtinta. 

 

3. Pristatomos Skundų nagrinėjimo taisyklės, jos detaliai pateikiamos VNS 

dalyviams. Dėl taisyklių tvirtinimo vyksta balsavimas ir ji vienbalsiai 

patvirtinta. 

4. Pristatoma leidimų administruoti turtines teises davimo panaikinimo ar 

pakeitimo tvarka, ji detaliai pateikiama VNS dalyviams. Dėl tvarkos 

tvirtinimo vyksta balsavimas ir ji vienbalsiai patvirtinta. 

5. Pristatoma informacijos pateikimo tvarka, ji detaliai pateikiama VNS 

dalyviams. Dėl tvarkos tvirtinimo vyksta balsavimas ir ji vienbalsiai 

patvirtinta. 



6. Pristatoma Priežiūros organo skyrimo tvarka bei metinės individualių 

interesų deklaracijos pateikimo tvarka, ji detaliai pateikiama VNS 

dalyviams. Dėl tvarkos tvirtinimo vyksta balsavimas ir ji vienbalsiai 

patvirtinta. 

 

7. Pristatoma kandidatūra į priežiūros organą, bei suteikti įgaliojimai, tai detaliai 

pateikiama VNS dalyviams. Dėl kandidatūros ir įgaliojimų tvirtinimo vyksta 

balsavimas ir ji vienbalsiai patvirtinta. 

 

8. Aptariami kiti klausimai. Tokie kaip GRETA administruojamų turtinių teisių 

turėtojų dalyvavimas kompensacinio atlyginimo gavimo procese, GRETA 

dalyvavimas LR Kultūros ministerijos remiamuose projektuose, siekiant 

įdiegti modernią fonogramų valdymo sistemą. 

 

 

 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                           Susirinkimo pirmininkas 

Loreta Jurgaitienė                                                  Raigardas Tautkus 

 


